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پیاو نە خاوەنی ئافرەتە و نە بەرپرسە لە هەڵسوکەوتەکانی

 بۆ ئافره ت ده كوژرێت به ناوی شه ره ف

د. ڤیان سلێمان
لە سیستەمی پیاوس����االریدا ئافرەت وەکوو موڵکی پیاو 
دادەنرێت و هەموو پرس����ێکی تایبەت ب����ە ئافرەت پیاو 
خاوەنداری لێ دەکات، خاوەنداری پیاو لە ئافرەت یاخود 
ب����ە موڵککردنی ئاف����رەت لەالیەن پی����اوەوە مێژوویەکی 
دوورودرێ����ژی هەی����ە و هاوکات����ە لەگەل هاتن����ە کایەی 
کۆمەڵگەی باوکس����االری و بە درێژایی هەر سێ قۆناخی 
کۆیالیەت����ی، فیوداڵی و س����ەرمایەداری، ب����ەو پێیەش 
بااڵدەس����تی پیاو ل����ە کایەکانی ئاب����ووری و کولتووری 
و سیاس����ەت و پاوانخوازی لە ت����ەواوی بوارەکانی ژیان 
چەس����پاند، و ب����وو بە بنەمای کۆمەڵێ ب����ڕوا و تێز، کە 
ئافرەتیان ب����ە کەمتر لە پیاو دادەنا، گوایە ئافرەت کەم 
ئاوەزتر و الوازترە لە پیاو، بۆیە ناتوانێت کاروباری ژیانی 
خۆی بەڕێوە ببات و پێویس����تی بە پی����اوە بیپارێزێت و 
کۆنترۆڵی ڕەفتارەکانی ب����کات، کە هەر ئەوەش بنەمای 
س����ەرهەڵدانی خاوەن����داری بوو، کاتێک پی����او خۆی بە 
عاقڵت����ر و بەهێزتر لە ئافرەت دەبین����ی، مافی بە خۆی 
دا ک����ە خۆی بە خاوەنی ئاف����رەت بزانێت، ئەوەش مافی 
بڕیاری لە ئافرەت س����ەندەوە و کەس����ایەتی سەربەخۆی 
ئافرەتی بەرەوڕووی ئاستەنگ کردەوە و دەتوانین بڵێین 
بوو بنەمای سەرهەڵدانی پرسێک بە ناوی پرسی ئافرەت 
کە تا ئەمڕۆش درێژەی هەیە. س����یمۆن دیبۆڤوار دەڵێت 
«هیچ خوێندنەوە و ش����یکارییەکی زانس����تی نییە کە لە 
ڕێگای ئارگیومێنت و تێزە زانس����تییەکانەوە پێمان بڵێت 
کە ئاف����رەت لەبەر الوازی و کەم هۆش����ی، دەبێت وەک 
ڕەگەزی دووەم تەماش����ا بکرێت، 

بەڵکوو مێژوویەکی بەربەریمان هەیە کە بە وردی ئیش����ی 
لەس����ەر بە کەم زانین و چاوپۆش����ی کردن لەسەر توانا 
عەقڵی و جەستەیییەکانی ئافرەت کردووە» لە ڕاستییدا 
ئەوەی کە بوو بە هۆی ئەم جیاوازییە درەنگ دەرچوونی 
ئاف����رەت بووە لە چوارچێوەی بازنەی ئەرکەکانی بە پێی 
تایبەتمەندییە بایۆلۆجییەکانی لە چاو پیاو. لەمڕۆش����دا 
ئەگەرچی ئافرەت توانا هزری و جەس����تەیییەکانی خۆی 
وەک مرۆڤێکی تەواو س����ەلماندووە، بەاڵم تا ئێس����تاش 
س����ەرەڕای گۆڕان����کاری و پێش����کەوتنی زۆر، ئاف����رەت 
بەرەوڕووە لەگەڵ نایەکسانی و نادادپەروەری، ڕێگەی پێ 
نادرێ����ت خاوەن بڕیاری خۆی بێت و متمانە بە تواناکانی 
خۆی بکات و بڕیار لەس����ەر ژیانی خ����ۆی بدات، بەڵکوو 
کاتێک ئاف����رەت ئەو هەوڵە دەدات ب����ەرەوڕوو دەبێتەوە 

لەگەڵ چەندین ئاستەنگ و ئاڵنگاری.
ماف����ی بڕی����ار و ماف����ی خاوەنداری خ����ود دوو مافی 
سەرەکین بۆ س����ەلماندنی پێگە و ئەنجامدانی ڕۆڵ لەناو 
کۆمەڵگە و بنەمای سەرەکین بۆ سەربەخۆیی کەسایەتی؛ 
بە پێچەوانەوە لە کاتی نەبوونی ئەم دوو مافە کەس����ێک 
یاخود کەس����انێکی وابەستە و ش����وێنکەوتەمان دەبێت، 
بێگوم����ان پرس����ی ئافرەت چەن����د بۆ ئێم����ەی ئافرەت 
گرنگ����ە، دەکرێت بڵێی����ن دوو ئەوەندە بۆ خێزان و دواتر 
کۆمەڵگە گرنگتریش����ە، ئەمەش لە پێناو س����ەقامگیری و 
گەشەس����ەندنی کۆمەڵگە، بەو پێی����ەی کاتێک ئافرەتانی 
هەر کۆمەڵگەیەک وابەستە و پاشکۆی ڕەگەزەکەی دیکە 
بن، چی چاوەڕوانییەک ل����ە نەوەکانی ئەو کۆمەڵگەیە و 

ڕەوتی گەشەسەندن لەو کۆمەڵگەیە دەکرێت!
لە هەر باسێکدا تەوەر مافی ئافرەت بێت دەگەڕێینەوە 
س����ەر توندوتی����ژی، چونک����ە پرس����ی ئاف����رەت هەموو 
تەوەرەکانی بەیەکەوە پەیوەستن، لێرەدا دەکرێت بڵێین 
نەبوونی مافی خاوەنداری و مافی بڕیار هۆکاری سەرەکین 
بۆ ئەنجامدانی توندوتی����ژی دەرهەق بە ئافرەت، چونکە 
نەبوونی ئەم دوو مافە کاریگەرە لەسەر الوازی شوناس و 
کەسایەتی و لێرەشدا سزادان ئەگەرێکی کراوە دەبێت لە 
الیەن دەوروبەرەوە. دیمەنەکە لێرەدا بەو شێوەیە کاتێک 
مافی خاوەنداری و مافی بڕیار لە دەستی خودی ئافرەت 
نەبێت و لە دەس����تی پیاو بێت، ئەو کاتە ئافرەت دەبێتە 
کەس����ایەتییەکی الواز و کەس����ی الوازیش هەمیشە مافی 
پێشێل دەکرێت و توندوتیژی بەرامبەر دەکرێت، ئەو کاتە 
پی����او بڕیار دەدات ئافرەت چی بیروڕایەکی هەبێت و چی 
کارێک دەکات و چی پیش����ەیەک هەڵدەبژێرێت و تەنانەت 
ک����ەی دەبێت بمرێت و کۆتایی بە ژیانی بهێنرێت، وەکوو 
لە تاوانەکانی کوش����تنی ئافرەت بە پاس����اوی پاراس����تن 
و گەڕانەوەی ش����ەرەف لەالیەن پیاوان����ی هەرە نزیک لە 
ئافرەتەک����ە ئەنجام دەدرێ����ت تەنانەت وەک����و لە چەند 
کەیس����ێکی کوشتنی ئافرەت بینیمان لە جیابوونەوەشدا، 
لە کاتێکدا ئەو جیابوونەوەیە لەس����ەر خواس����تی ئافرەت 
بێت، ئەو پیاوە هاوسەری پێشووتری دەکوژێت، چونکە 
جیابوون����ەوە بە مافی خۆی دەزانێت، کە دەگەڕێتەوە بۆ 
ئ����ەو مافی خاوەندارییەی بە پیاو دراوە و ئەو هەس����تی 
خاوەنداریی����ەی ل����ە دەروون و بڕوای پی����اودا چێنراوە، 

ب����ەوەی ئەو خاوەن����ی ئافرەتە و بەرپرس����ە لە ڕەفتار و 
هەڵسوکەوتەکانی.

ب����ەو پێی����ەش هی����چ ڕێگەیەک����ی دیکە لە ب����ەردەم 
ئافرەتدا نییە، جگە لە تێکۆش����ان بۆ گەڕاندنەوەی مافی 
خاوەنداری و وەرگرتنەوەی لە دەستی پیاو، کە دەتوانین 
بڵێی����ن لەمڕۆدا ئافرەت بەش����ێکی ل����ەو مافەی بۆ خۆی 

گەڕاندووەتەوە.

باس����كردنی ئ����ەو تاوانان����ەی بەرامبەرئاف����رەت دەكرێت 
زۆرن، بەاڵم لەم بابەتەدا دەمەوێت تیش����ك بخەمە سەر 
كوش����تنی ئافرەتان بەناوی پاس����اوی ش����ەرەف. تاوانی 
كوش����تنی ئافرەت����ان بەن����اوی ناموس یاخود ش����ەرەف 
بریتییە ل����ە كردەیەكی تۆڵەس����ەندنەوە بە مەبەس����تی 
كوش����تن و ل����ە ناوبردن،لەالی����ەن یەكێك ل����ە پیاوانی 
ئەندامانی خێزانیی����ەوە ئەنجام دەدرێت بەرامبەر یەكێك 
خێزانیەوە)دایك،هاوسەر،خوش����ك،كچ(  ئافرەتان����ی  لە 
بەبیانوی پاراستنی ئابڕو و ناموس و شەرەف،بە پاساوی 

ئەوەی ئەو ئافرەتە ئابڕوی لە كردار كردووە.
هیچ هۆكار و پاس����اوێك بۆ كوش����تنی ئافرەت نییە، 
ب����ەاڵم كۆمەڵێك پاڵن����ەر و هۆكار وا دەكەن كوش����تنی 

ئافرەتان ڕوو لە زیاد بوون بكات:
- جی����اكاری ل����ە نێ����وان ئافرەت و پی����او: لە زۆرێك 
ل����ە كۆمەڵگە بەچاوی جی����اكاری تەماش����ای ئافرەت و 
پی����او دەكەن بەتایبەت لە ڕووی ڕەفت����اری تاكەكانەوە، 
جیاوازیەكە زەقترە هەندێ����ك ڕەفتار بۆ پیاوان بە تاوان 
دانانرێت، ب����ەاڵم هەمان ڕەفتار ب����ۆ ئافرەتان بە تاوانە 
و س����زای قورسیشی لە س����ەرە، تەنانەت هەندێكجاریش 
سزای ئافرەتەكە دەدرێت نەك لەسەر ئەنجامدانی كارەكە 

بەڵكو تەنه����ا گومانێكی بچوكیان هەی����ە كە ڕەنگە ئەو 
كارەی كردبێت

- تەماش����ا كردنی ئاف����رەت وەك الواز و بێهێز: لەبەر 
ئ����ەوەی ئافرەت ب����ەوە جیا دەكرێتەوە ك����ە هەموو كات 
نەرمونیان و لەس����ەرخۆترە،ئەمە ب����ووە بە هۆكارێك كە 
ڕەگ����ەزی بەرامبەر خۆی بەس����ەریدا فەرز بكات و بەالواز 

تەماشای ئافرەت بكات.
- تێگەش����تنی هەڵە لە وشەی )ش����ەرەف،ناموس(: 
وش����ەی ش����ەرەف - ناموس واتە ب����ەرزی وڕێز و بڵندی 
بەكەس����ێك دەوترێت )شەره فمەند وبەش����ەرەف( ئەمە 
گش����تگیرە و بەواتای دوركەوتنەوە لە گش����ت ڕەوش����تە 

ناشرینەكان دێت.
- دابونەریت: بەش����ێك لە دابونەریت����ی كۆمەڵگەكان 
ئافرەت بە گش����تی وەك )ع����ەورەت( تەماش����ا دەكات 
تەنانەت بەش����ێك ل����ە جەهالەتی كۆن هێش����تا ماوە بە 
بەهەبوون����ی كچ لە خێزانەكانی����ان. كەمتر دڵخۆش دەبن 

تەنانەت دڵتەنگیش دەبن.
- ئاس����انكاری یاس����ایی: لە كۆمەڵگە پیاوساالرەكاندا 
یاساكان بە شێوەیەك داڕێژراون كە ئاسانكاری دەكەن بۆ 
تاوانەكانی بەرامبەر ئافرەت بەبیانوی ش����ەرەفەوە،بەپێی 

یاس����ای ئەو واڵتانە ئەو ئافرەتانەی بە پاساوی شەرەف 
دەكوژرێت تاوانبارەكە س����زای كەمترەو سزایەكی سوكی 
هەی����ە ك����ە وەك ئەوەی كەس����ێكی تری بە ئەنقەس����ت 
بكوژێ����ت، بۆ نمونە لە مادەی)٤٠٩( یاس����ای س����زادانی 

عێراقی دا هاتووە. 
یەكێك لە مەحرەمەكانی لەكاتی زینا كردن یان لەگەڵ 
پیاوێ����ك لەژێر پێخەفیدا بینی و ئەویش دەس����ت بەجێ 
كوش����تی یان یەكێكی كوشت یان دەستدرێژی كردە سەر 
هەردوكیان یان یەكێكیان بەهۆی ئەو دەستدرێژیییە بوە 
هۆی مردن یان. نەخۆشی درێژخایەن ئەوا لەم حاڵەتەدا 
تاوانبارەك����ە س����زا دەدرێت ب����ۆ ماوەیەك لە )٣(س����اڵ 
كەمتر نەبێت بەپێی ئەم مادەیە یاس����ا كوشتنی خێزانی 
ی����ا مەحرەمەكانی بە عوزری س����وك داناوە بۆ س����زا لە 
كاتێكدا كوشتنی كەسێك بە ئەنقەست تاوانێكی گەورەیە 
و س����زاكەی بریتیە لە بەندكردن بۆ هەت����ا هەتایە،ئەمە 
لە یاس����ای زۆرێك لە واڵتانی تریش����دا هەروایە بۆ نمونە 
)میصر و ئەردەن و س����وریا...(بەپێی یاس����ای كوەیتی 
سزای كوشتنی ئافرەتێك بەبیانوی شەرەف غەرامەكردنە 

بە بڕی )٤٥دۆالر(.
- هۆكاری پش����ت پەردە: زۆر جار تاوانی كوش����تنی 
ئافرەت بەبیانوی شەرەف بیانوی تری لە پشتەوەیە،واتە 
ئەسڵەن كوشتنەكە پەیوەندی بە شەرەف و ئابڕوە نییە 
بەڵكو هۆكارێكی تر بوە هۆی ئەوەی ئافرەتەكە بكوژرێت 

كەچی بابەتی ش����ەرەف و ئابڕوە دەدەنە پاڵی بۆ ئەوەی 
سزای بكوژەكە ئاسانتر بێت.

ب����ۆ چارەس����ەركردنی ئ����ەم بابەت����ە كەمكردنەوەی 
ئامارەكانی كوش����تن ب����ە بیانوی ناموس لەس����ەر چەند 
ئاس����تێك پێویس����تە هەوڵی تەواو بدرێت كاری دەس����تە 
جەمع����ی بۆ بكرێت ك����ە لێرەدا پێویس����تە چەند خاڵێك 

بخەینە ڕوو:
١-كارك����ردن بۆ گۆڕینی یاس����اكان و دانانی یاس����ای 
دادپەروەرانە بۆ س����زا دان����ی ئەوان����ەی بابەتی ناموس 
دەكەنە پاس����اوی كوشتنی ئافرەتان بەوەی سزای قورس 

بۆ بكوژان دابنرێت.
٢- باڵوكردن����ەوەی كلتوری گفتوگ����ۆ و لێكحاڵی بون 
لەنێوان هەردوو ڕەگەزدا بەتایبەت لە نێوان هاوسەراندا.

٣-ڕۆشنبیری كۆمەاڵیەتی پەرەی پێ بدرێت بە جۆرێك 
خۆشەویستی و متمانە ببێتە بنەمای پەیوەندی ئەندامی 

خێزان نەك گومان و چاودێریكردن.
٤-بەشودانی پێشوەختەو بەشودانی منداڵ وەك تاوان 
س����ەیربكرێت. ٥-یاسایەكی تایبەتی توند بۆ مامەڵەكردن 
لەگەڵ سۆشیال میدیا و تاوانەكانی بواری سۆشیال میدیا 
دابنرێت بەو پێیەی بەش����ێكی ڕێگەكانی سەركێش����ان بۆ 
كوش����تنی ئافرەتان هۆكارەكەی تۆڕەكۆمەاڵیەتیەكانە،كە 
دوا جاریش پاس����اوی ش����ەرەف دەدرێتە پاڵ تاوانەكە و 
تاوانبار قوتاری دەبێت بە سزایەكی كەم یان بەبێ سزا .

 نەبوونی مافی خاوەنداری 
و مافی بڕیار هۆکاری 
سەرەکین بۆ ئەنجامدانی 
توندوتیژی دەرهەق بە 
ئافرەت، چونکە نەبوونی ئەم 
دوو مافە کاریگەرە لەسەر 
الوازی شوناس و کەسایەتی 
و لێرەشدا سزادان ئەگەرێکی 
کراوە دەبێت لە الیەن 
دەوروبەرەوە
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سیستەمی پەروەردە و فێرکردن بە سیستەمێکی 
چ���االک و بنەڕەتی دادەنرێت ب���ۆ بەرهەمهێنان و 
دروس���تکردنی تاکێکی تەندروست، دەتوانین بلێن 
پەروەردەیەک���ی دروس���تی تاک���ەکان وا دەکات 
ک���ە کۆمەڵگایەک تەندروس���ت بەره���ەم بێت کە 
دووربێ���ت لە بی���ری توندوتی���ژی. )فێرکردن و 
ڕاهێنان و پەرەپێدان( بە تاکەکان لەڕووی گوفتار 
و کردەوەکانیان بە س���ێ بابەتی گرنگ دادەنرێت 
تاک���و منداڵ ه���ەر ل���ە قۆناغەکان���ی )منداڵی، 
هەرزەکاری و گەنجی( تێپەڕ دەکات، پێویستی بە 
ئاراس���تەکردن و هاندان و ڕاهێنان هەیە، بەرامبەر 
بە گۆڕانکارییەکانی ژیان، چونکە گۆڕانکارییەکان 
کە ڕوودەدەن ل���ە توانای کۆمەڵ���گادا نین بەاڵم 
پەروەردەک���ردن و تێگەیاندنیان لە گۆڕانکاریەکان 
ئەرکی خێزان و کۆمەڵگه یە بیگرێتە ئەس���تۆ تاکو 
ت���اک دەگات بە لوتکەی پێگەیش���تن و ئاس���تی 

معریفی بە تەواوی گەشە دەکات.
هەمیش���ە دایکان و ب���اوکان ل���ە هەوڵدانێکی 
زۆردان بۆ ئەوەی بە جوانترین شێوە منداڵەکانیان 
بەخێوبکەن، بەاڵم هەندێک جار الیەنی پەروەردەیی 
من���داڵ فەرامۆش دەکرێ���ت، ئەوەندەی گرنگی بە 
دابینکردن���ی پێداویس���تیەکان دەدرێ���ت ئەوەندە 
گرنگ���ی بە الیەنی پ���ەروەردە نادرێ���ت. بەمەش 
لەنگیەک لە پەروەردەی تاک دروست دەبێت، زۆر 

جار گرفت بۆ کۆمەڵگاکەش ساز دەبێت.
هەمیش���ە پەروەردەیەک���ی تەندروس���ت ب���ۆ 
ت���اک ڕۆڵی گرن���گ دەبینێت ل���ە کەمکردنەوەی 
)ت���اوان( زۆر گرینگە دای���کان و باوکان و خێزان 
کۆمەڵگا و سیس���تەمی پەروەردە قوتابخانەکان و 
دایانگاو بەخچ���ەکان پەروەردەکردنی منداڵ وەكو 
بابەتێك���ی فیزیكی س���ادە س���ەیر نەكەن،بەڵکو 
پێویس���تە زیاتر لە چوارچێ���وەی پەروەردەیەکی 

تەندروس���ت بێ���ت نەک بە تەنها خ���ۆی لە دابین 
کردنی پێویس���تییەکانی ژیاندا خ���ۆی ببینێتەوە، 
پەروەردەی منداڵ وەك بەرپرسیارێتییەكی گەورە 
وپرۆسەیەکی دوور مەودا سەیربکرێت بۆ ئەوەی لە 
داهاتوودا کۆمەڵگایەکی ئارام بێتە کایەوە دووربن 

لە بیرو هزری تاوانکاری.
وەک دەبینی���ن و دەبیس���تین ڕۆژانە کۆمەڵگه  
ڕووب���ەڕووی کۆمەڵێک ڕووداوی نەخوازراوی تاوان 
و کوش���تن دەبێتەوە کە کۆمەڵگا دەهەژێت لەگەڵ 
هەر ڕووداوێک دەبێتە جێگای باس و خواس بەاڵم 
لەگەڵ ئەوەش���دا دووبارە و دە بارە دەبێتەوە،کە 
ل���ە ئەنجامی لە دەس���تدانی بەها گرنگەکانی تاک 
دێتە ئاراوە،دەروونی تاک شێواوە پەروەردەیەکی 
تەندروس���ت نەکراوە کە بتوانێت بەس���ەر هەموو 

بارودۆخەکاندا زاڵ بێت .
هەبوونی گیانی بەرپرسیارێتی دایک و باوک لە 

بەرامبەر پەروەردەکردنی منداڵەکاندا زۆر کاریگەرە 
و بە یەکەمین قوتابخانەی منداڵ دادەنرێت ئەرکی 
دایک وباوکە وەک بەرپرس���ی من���داڵ لە بناغەوە 
جوان���ی و بەهاکان���ی ژیانی فێر ب���کات،، چونكە 
ه���ەر كەم تەرخەمی و هەڵەی���ەك لە الیەن دایک 
و باوکەوە دەبێتە مایەی الدان و گێژاو ش���ێواوی 
لە دەروونی منداڵدا کە کاریگەری گەورە لەس���ەر 
داهات���ووی جێدەهێڵێ���ت زۆبەی کات پێش���ینەی 
تاوانەکان لەمەوە س���ەری هەڵ���داوە لە ئەنجامی 
هەڵەو و توندوتیژیەک���ی ڕابردوو پێگەیاندنی تاک 
و پەروەردەیەک���ی دروس���ت هەمووکاتێ���ک ڕێگا 
خۆش���کەرە بۆ فەراه���ەم کردن���ی کۆمەلگایەکی 

تەندروست .

ئ���ەوەی ب���ۆ هەر میلەتێ���ک گرن���گ و بایەخدارە 
دابونەریت���ە ک���ە لەالی���ەن باپیرانم���ان ئەوانەی 
پێ���ش ئێمە ژیاون ب���ە پێی ژی���ان و گوزەرانیان 
هاتونەت���ە بەرهەم، ئێمەش بە الس���اییکردنەوە و 
پەیڕەوکردنی���ان بە زیندوویمان هێش���تونەتەوە و 

دەیانهێڵینەوە.
بەگش���تی دابونەری���ت وا پێناس���ە دەکرێ���ت، 
کە کۆمەڵێ���ک خوی دووبارەن ک���ە پێکهێنەرانی 
کۆمەڵگه ی���ه ک واته  تاکەکان ئەنجامیان دەدەن بە 

شێوەیه کی بەردەوام.
چەندەها پێناسەی گشتگیر بۆ دابونەریت کراون 
ل���ە ڕووە جیاوازەکانی ژی���ان، زیاتر وەک ڕاهاتنی 
خەڵک لەسەر ڕەفتارێکی دیاریکراو بۆ ڕێکخستنی 
الیەنێک لە الیەنەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی پێناس���ە 

دەکرێت.
یاخود وەک ڕێس���ایه کی یاس���ایی کە خەڵکی 
ب���ە ڕەفتارەکانی���ان دایانن���اون و ماوەیەکی زۆر 
ش���وێنکەوتەی بوون و بە ڕاهاتن لە سەری دەبێتە 

ڕێسایه کی سەپێندراو.
بەش���ێوەیه کی هەمیش���ەی ئایین کاریگەیه کی 
زۆری لەس���ەر ئ���ەو دابونەریتان���ە هەی���ە، واته  
ئایین س���نوربەندی دابونەریت���ە، و دابونەریتیش 
س���نوربەندی ئاکارو ژیانی ئێمەی مرۆڤ دەکات. 

ل���ەڕووی یاسایش���ەوە دابونەری���ت کاریگەریەکی 
زۆر لەس���ەر ڕێس���اکانی یاس���ادا بەجێدەهێڵێت، 
وە زۆرب���ەی کات یاس���ادانەرەکان دابونەریت بە 
سەرچاوەی فەرمی ڕێس���اکانی یاسا دادەنێن. بە 
پێویست دەزاندرێت کە ئێمە ئەو دابونەریتانە وەک 

مۆرکێکی نەتەوەی بپارێزین. 
بەاڵم لێرە پرس���یارێک دێتە ئاراوە ئایە دەبێت 
ئ���ەو دابونەریتانەی کە ه���ەن هەموویان جێبەجێ 

بکەین و بیانپارێزین؟
بێگومان وەاڵمەک���ەی نەخێرە، چونکە هەندێک 
بابەتی نەریتاوی ناپێویس���ت و زیادە هەن کە بە 
زیان بەس���ەرماندا دەشکێنەوە و هەندێک سیفه تی 
لکێندراو بە قازانجی چەند کەسانێک هەندێک جار 

فەڕز دەکرێن، وەک دابونەریتێک بەسەرمانەوە.
یاخود دەکرێ بۆ س���ەردەمی خ���ۆی هەندێک 
دابونەریت پێویس���ت بووبن، بەاڵم ئێس���تا لەگەڵ 
پێش���کەوتنی ژیان و خواس���تی م���رۆڤ هەندێک 
دابونەریت پێویس���تیان بە گۆڕان یاخود سڕینەوە 
هەبێ���ت. واته  ئەو دابونەریتان���ەی هەمووان وەکو 
مۆرکی نەتەوەی و ش���انازی دایان دەنێین، کاتێک 
بەنێو فلتەردا دەرباز دەب���ن خۆیان لە دوو الیەن 

دەبیننەوە.
یەکەم الیەنی ئەرێنی، بەگشتی ئەو دابونەریتانە 

دەگرێتەوە کە پێویستن بۆ ژیان و گوزەرانمان، بە 
خۆ پەیوەستکردن پێیان سودهێنەر و ئاسانکارن.
دووەم الی���ەن الیەن���ی س���لبیە، ئەوانیش ئەم 
دابونەریتە نابەجێیانە دەگرێتەوە کە بە ئەنجامدان 
و پەیڕەوکردنیان شکۆی مرۆڤبونمان دەشڵەقێنن 

و دەرئەنجامی سامناک بەجێ دەهێڵن.
نمونەیێ���ک بۆ زیاتر ئاش���نابوون ب���ە الیەنی 
س���لبی دابونەریت، ئەو خووە ش���ەرمهێنەرەیە کە 
لە دابونەریتی ئێمەدا هەبووە و ڕەنگدانەوەی هەر 
ماوە لە کۆمەڵگاکەماندا، ئەویش لەدایکبونی کچە.
نازان���م ش���ەرم لەچی ئ���ەم ڕەگ���ەزە دەکەن، 
قبوڵکردنی ئ���ەوەی دەبیت بە باوک یاخود دایکی 

کچێک بۆچی دەبێت هێندە قورس بێت.
لەکاتێکدا مێینەکانیش مرۆڤن خاوەنی هەس���ت 
و کەس���ایەتی خۆیان���ن، دوای گەورەبوونیش���یان 
دەبێ���ت هەر باجی ئەوە بدەن کە کۆمەڵگه  قبوڵی 
ڕەگەزەکەیان ن���اکات، ئەوەش ه���ەر دابونەریتی 
س���ەقەت و بی���ر و فک���رە مۆمیاکراوەکان���ن ئەم 
نائینسانیەتیەیان هێناوەتە بوون. ئەمە بۆ ڕەگەزی 
سێیەم وخاوەن پێداویستیە تایبەتیەکانیش ڕاستە، 
چونکە ئەوانی���ش قبوڵکرانی���ان وەک مرۆڤ زۆر 
س���ەخت دەبینن، ڕۆژانە توشی چەندەها ڕەخنەو 

بێڕێزیکردن دەبنە وە.

ئەم���ە تەنه���ا نمونەیێک بوو لەگەڵ ئەوەش���دا 
چەندەه���ا دابونەریت���ی تره���ەن پێویس���تان بە 
ڕێکخس���تنەوە و لەناوبردنە کە لەهەموو کایەکانی 

ژیانمان ڕۆڵ دەبینن.
بۆیە دەڵێم پێویستە یاخی ببین لەو دابونەریتە 
ب���ێ بەرهه مانەی کە زەرەر و زیان���ن بۆمان، ئەو 
دابو نەریتە جوانانەش بپارێزین و بە پیرۆزی بیان 
هێڵینەوە کە هەست و احساسی مرۆڤایەتیمان لەال 

زیاد دەکەن.

بە پیرۆزکردنی دابونەریت و یاخیبوون لێی
   پێویستە یاخی کوردستان یاسین ڕەسوڵ

ببین لەو دابونەریتە بێ 
بەرهه مانەی کە زەرەر 
و زیانن بۆمان، ئەو 
دابو نەریتە جوانانەش 
بپارێزین و بە پیرۆزی 
بیان هێڵینەوە کە هەست 
و احساسی مرۆڤایەتیمان 
لەال زیاد دەکەن

رۆڵی په روه رده ی خێزان لە کەمکردنەوەی تاوان
هەمیشە پەروەردەیەکی 
تەندروست بۆ تاک ڕۆڵی گرنگ 
دەبینێت لە کەمکردنەوەی 
)تاوان( زۆر گرینگە دایکان 
و باوکان و خێزان کۆمەڵگا 
و سیستەمی پەروەردە 
قوتابخانەکان و دایانگاو 
بەخچەکان پەروەردەکردنی 
منداڵ وەكو بابەتێكی فیزیكی 
سادە سەیر نەكەن

ڕێـژین قاسم محمود
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خاوێن راگرتنی ژینگه، 
له تاکی خێزانه وه 
ده ست پێده کات

 له تاراوگه وه 

ژی���ان په یوه ندییه کی ڕاس���ته وخۆ وناڕاس���ته وخۆی 
به ژینگ���ه وه هه یه، ژینگه یه کی پاکوخاوێن و دوور له 
مه ترسی پیس���بوونی له پێویسته هه ره گرنگه کانی 
مرۆڤ و ژیانه، هه رتاکێکی کۆمه ڵگه ش به رپرسیاره 
ل���ه پاک راگرتنی ژینگه ب���ه الی که می ده وروبه ری 

خۆی . 
فێربوون���ی ڕه فتاری پاک و خاوێن راگرتنی ژینگه  
ل���ه خێزانه وه ده س���ت پێده کات، پێویس���ته  خێزان 
به به رپرس���یارانه و په روه رده یه کی ژینگه دۆس���ت 
منداڵی په روه رده بکات. هه موو ده زانین پیسبوونی 
ژینگە هۆکارێکی س���ه ره کیه له گۆڕانی که شوهه واو 
و وش���کبوونی زه وی و به رزبوون���ی پله ی گه رمی و 
کاره ساتی سرووشتی، سه رباری هه مووان هۆکارێکە 

بۆ باڵوبوونه وه ی نەخۆشی . 
رێگاکانی پاراس���تنی ژینگه جۆراوجۆرن، ئه وه ی 
ده که وێته سه رشانی حکومه ت، هه ستاوه به چه نده ها 
پ���رۆژه ی گ���ه وره و و بچوك بۆ پاراس���تنی ژینگه و 
به رده وامیش به گوێره ی بارودۆخی کوردس���تان له 
خه می پاراس���تنی ژینگویه، به اڵم ئه وه ی ده که وێته 
سه رش���انی خێزان، دایک و باوک لێی به رپرسیارن، 
ده بێ خۆیان ببنه نمونه یه کی باش بۆ منداڵه کانیان 
له پاراستن و به رپرسیاره تی به رامبه ر ژینگه. خۆیان 
و منداڵه کانیش���ان فێرک���ه ن ئاگاداربن له ش���ێوه ی 
به کارهێنان���ی ئاو وکاره با و زبڵ و خاش���اکی ماڵ، 
زیاده رۆیی نه که ن له به کارهێنانیان، له کاتی چوونه 
ده ره وه ش پارێزه ری پاکوخوێنی سه رسه کۆ وشه قام 

و ناوچه گه شتیاره کان بکه ن.
 بێش���ه ك پ���اک رانه گرتنی ژینگ���ه ی ده وروبه ر 
هه روه ك دوژمنێک وایه که به ده ستی خۆت هێناوبێته 
ماڵه وه بۆ ئازاردانت، چونکه ژینگه ی پیس دوژمنێکی 
مه ترس���یداره بۆ له ناوبردنی هه موو خۆشی و جوانی 
ژیان، مانه وه ی مرۆڤ و گیانله به ره کان و س���ه وزایی 

سه ر زه وی په یوه سته به ژینگه یه کی خاوێن. 
له واڵته پێش���که وتنه کانی جیهان دانیش���توانی 
ئ���ه م واڵتان���ه پێ���ش حکومه ته کانیان هه س���ت به 
به رپرس���یاره تی خۆی���ان ده که ن به رامب���ه ر خاوێن 
راگرتنی ژینگه  له ش���ه ردان له گ���ه ڵ هه ر هۆکارێک 
که ده بێته هۆی پیس���بوونی ژینگ���ه. زۆر له دایک 
و باوک���ه کان له گ���ه ڵ منداڵه کانی���ان رۆژانه چه ند 
ساتێک ته رخان ده که ن خۆبه خشانه بۆ خاوێنکردنی 
کۆاڵنه که یان و ده وروبه ری ش���ه قامه کانیان له و زبڵ 
و خاشاکانه که له سه ر ش���ه قامن و کۆی ده که نه وه 
به جیا، بۆنموونه شوش���ه به جیاو نایلۆن به جیاو 
زبڵی هیش���ك و ته ڕ به جیا دواتر ده یبه نه ش���وێنی 
تایبه ت���ی خۆی. ئه وان باوه ری���ان به وه هه یه خێزان  
داینه مۆی گۆڕانكاری و پێش���كه وتنی کۆمه ڵگایه و 
خاوێ���ن راگرتنی ژینگه له تاکی خێزانه وه ده س���ت 
پێده کات و ژینگه دۆس���تبوون هه ست و ره فتارێکی 

پیرۆزه.

فه زیله شۆرش - هۆڵەندا

ئەم پرس���یارە یەکێکە لەو پرس���یارانەی کە 
ئێمەی پارێزەران و یاساناسان زۆرترین کات 
ڕووبەڕوومان دەبێتەوە لێمان دەپرس���ن، وە 
لەناو خەڵکدا بەگشتی واباڵوە کە هەرکاتێک 
ژن یاخ���ود پیاو دەس���ت پێش���خەربێت بۆ 
تۆمارکردن���ی داوا و داوای جیابونەوە بکات 

ئەوا یاساو دادگا مافەکانی ناپارێزێت.
هەر خێزانێک  دروس���تبوونی  س���ەرەتای 
بریتییە لە گرێبەستی هاوسەرێتی کە یەکێکە 
لەو گرێبەستانەی کە لە شه ریعەتی ئیسالمدا 
دانی پێدانراوە، هەروەها لە یاساشدا رێکخراوە 
وەکو یاسای) باری کەس���ێتی( کەلەمادەی 
)٣( دا پێناس���ەی هاوسەرگیری کردووە وە 
مەبەس���ت و ئامانجی هاوسەرگیریشی روون 

کردوەتەوە.
لەناو هاوس���ەرەکاندا کێشەو گرفتی ئەوتۆ 
روودەدات ک���ە ژیان���ی هاوس���ەرێتی مەحاڵ 
دەکات و خێ���زان دەخاتە بەردەم مەترس���ی 
هەڵوەش���اندنەوە، بەداخەوە بەپێی یاس���ای 
ب���اری کەس���ێتی عێراقی ژم���ارە)١88( ی 
س���اڵی )١٩٥٩( بەش���ێوەیەکی گشتی سێ 
رێگای یاس���ای هەیە کە کۆتایی دەهێنێت بە 

گرێبەستی هاوسەرێتی.
جیابونەوەی هاوسەرێتی بە بریاری دادگا 
کەپێی دەوتری )التفريق القضائي( س���ەرەتا 
بەپێی مادەی ٤٠ هەردوو هاوسەر بۆیان هەیە 
داوای جیابون���ەوە بکەن لەدادگا لەم بارانەی 

خوارەوەدا:
- ئەگ���ەر یەکێک لە هاوس���ەرەکان زیانی 
گەیاند بە بەرامبەرەکەی بەجۆرێک نەتوانرێت 

بەردەوامی بدرێت بە ژیانی هاوسەرێتی.
- ئەگەر یەکێک لە هاوسەرەکان خیانەتی 
زەوجی کرد لە بەرامبەرەکەی یان مێرد کاری 

سەرجێی ناشەرعی بکات لەگەڵ هاوسەری.
-  ئەگ���ەر عقدی زواج ئەنجامدرا و یەکێک 

لە هاوس���ەرەکان ١8س���اڵی تەواو نەکردبوو 
رەزامەندی دادوەریشی لەسەر نەبوبێت.

دادگا  ل���ەدەرەوەی  ئەگەرزەواجەک���ە    -
ئەنجامدرا لەرێگەی زۆرلێکردن و گواستنەوە 

رووی دابوو.
-  ئەگەر مێ���رد هاوس���ەرگیری دووەمی 

ئەنجام دا بەشێوەی نایاسایی
 پاش���ان بەپێی مادەی ٤٣ تەنها ژن بۆی 
هەی���ە داوای جیابونەوە ب���کات لەم بارانەی 

خوارەوەدا:
یەک���ەم :ئەگەر مێ���رد لەس���ەر تاوانێک 
حوکمدرا بە زیندانی س���ێ ساڵ یان زیاتر وە 
ماوەی یەك س���اڵ تێپەری بەس���ەر زیندانی 
کردنیدا. دووه م: ئەگەر مێرد هاوس���ەرەکەی 
بەجێهێش���ت بۆ ماوەی س���اڵێک یان زیاتر 
بەب���ێ هۆکارێک���ی رەوا. س���ێیه م: مێ���رد 
داوای گواس���تنەوەی نەکرد هاوس���ەرەکەی 
لەماوەی دوس���اڵدا لە بەرواری گرێبەس���تی 
هاوسەرێتیەوە. چواره م: ئەگەر مێرد توشی 
نەخۆش���یەک ببوو ک���ە نەتوانێ���ت ئەرکی 
هاوسەری ئەنجام بدات. پێنجه م: ئەگەر مێرد 
نەزۆک بوو یان توش���ی نەزۆکی بوو لەدوای 

زەواج.
شه ش���ه م: ئه گه ر مێرد توشی نەخۆشیەک 
بوو ک���ە نەتوانێت س���ەرجێی ب���کات بەبێ 
زیان گەیاندن یاخود توش���ی ش���ێتی هات و 
راپۆرتی  بەپێ���ی  دیاریکراودا  لەماوەیەک���ی 

پزیشکی شفای وەرنەگرت.
 حه وته م: ئەگەر مێرد بژێوی هاوسەرەکەی 
نەکێش���ا بەبێ ه���ۆکار دوای مۆڵەتدانی بۆ 
ماوەی 6٠ رۆژ هه ش���ته م: ئەگ���ەر نەتوانرا 
بژێوی لە مێرد وەربگیرێت بەهۆی دیارنەمان 
یان وون بوون یان خۆش���اردنەوەی. نۆیه م: 
ئەگەر مێرد بژێوی کەڵەکەبوی هاوسەرەکەی 
پش���ت گوێ خس���ت دوای مۆڵەت پێدانی لە 
فەرمانگەی جێبەجێکردن بۆ ماوەی 6٠ رۆژ

ژن بۆی هەیە داوای جیابونەوە بکات پێش 
گواستنەوە وە لەس���ەر دادگا پێوستە بریار 
بدات بە جیابونەوە دوای ئەوەی س���ەرجەم 
مارەی���ی کەوەریگرت���ووە یان مەس���روفاتی 

پرۆسەی هاوسەرێتی گەراندەوە بۆ مێرد. 
لێ���رەدا گرنگە باس���ی ش���وێنه واره كانی 
جیابون���ەوە بکەین بەپێی ئ���ەو دوو مادەیە 

)٤٠ و ٤٣(:
١/ جیابون���ەوە بەپێ���ی ه���ەردوو مادەی 

ئاماژە بۆ کراو پێوس���تی بە گالق دانی پیاو 
نی���ە، واتە هاوس���ەرەکان بە بری���اری دادگا 
جیا دەبن���ەوە، لەکاتێکدا ئەگ���ەر مێردیش 
ئام���ادە نەبێت هاوس���ەرەکەی طالق بدات. 
٢/جیابونەوە بەپێی ه���ەردوو مادەی ئاماژە 
بۆکراو جگە لەم���ادەی )٤٣/دووەم( الیەنی 
داواکار واتە ئەو الیەنەی داوای جیابونەوەی 
تۆمار کردووە ) ژن یان پیاو( مافی پارێزراو 
دەبێ���ت بەتایب���ەت الیەنی ژن ک���ە ئەگەر 
گواس���ترابێتەوە مارەیی پێش���ەکی مسۆگەر 
دەکات، پاش���ان ئەگەر داواکەی سەلماند بە 
یەکێک لەو هۆکارانەی سەرەوە ئەوا سەرجەم 
مارەیی پاش���ەکی )قەرز( مسۆگەر دەکات. 
هەرچی مادەی ٤١ هەریەک لە هاوس���ەرەکان 
بۆیان هەیە پەن���ای بۆ ببەن کاتێک ناکۆکی 
و نەگونجان هەبێ���ت لەنێوانیان( واتە ئەگەر 
هیچکام لە هۆکارەکان���ی مادەی )٤٠ و٤٣( 
بون���ی نەبوو، ب���ەاڵم ناکۆکی���ش هەبوو لە 
نێوان هاوسەرەکان ئەوا مادەی ٤١ جێبەجێ 

دەبێت. 
ئەم مادەی���ە بۆ جیابونەوە ش���وێنه واری 
جی���اوازی هەیە، ئەگ���ەر جیابونەوەکە دوای 
گواستنەوەبوو، بەاڵم س���ەرچاوەی کێشەکە 
ژن بوو ئ���ەوا مارەیی پاش���ەکی دەفەوتێت 
جا ژن لەداواکەدا داواکاربێت یان داوالەسەر 
کراو، وە ئەگەر سەرجەم مارەیی وەرگرتبوو 
ئەوا دەبێت رێژەیەک بگەرێنێتەوە بۆ پیاو کە 
لە نیوە زیاتر نەبێت.بەاڵم ئەگەر کێش���ەکان 
بەهۆی هەردوو هاوسەرەکەوە بوون ئەوه  ژن 
مارەیی پێش���ەکی مسۆگەر دەکات و مارەیی 
پاش���ەکی بەش دەکرێت لە نێوانیان هەریەک 
بەپێ���ی رێ���ژەی کەموکورت���ی و هەڵەکانی، 
بەاڵم ئەگ���ەر جیابونەوە پێش گواس���تنەوە 
ب���وو وە کەموکورتییەکان لەالیەن ژنه وه  بوو 
ئەوا دەبێت ئەو مارەیی���ەی کە وەریگرتووە 

بیگەرێنێتەوە بۆ مێرد.
لەکۆتای���دا بەکورتی هەرکەس���ێک ) ژن 
یاخ���ود پی���او ( ل���ە دادگا داوای تۆمارکرد 
داواکەی سەلماند ئەوا مافەکانی کە یاسا پێی 
داوە پارێزراوە، چونکە لەگەڵ عەقڵ و منگق 
یش ناگونجێت کەس���ێک ستەمی لێبکرێت و 
پەنا بەرێ���ت ب���ۆ دادگاو دادگاش مافەکەی 
بفەوتێنێت، وە ئەگەر داواکەی نەس���ەلماند 
ئ���ەوا دادگا داواک���ەی رەد دەکاتەوەو گوێی 

لێناگرێت و جیایان ناکاتەوە. 

ئایا راستە ئەگەر) ژن و مێرد( هەرکامیان دەست 
پێشخەربوون بۆ جیابوونەوە مافی شەرعی و 

یاساییەکانی دەفەوتێت لە دادگا ؟
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- رۆژی پێنج ش���ەممەی هەفت���ەی رابردوو لە 
واڵتی س���عودیه بۆ یەكەم لە مێژووی ئەو واڵتە 
كۆمپانیای "تەیران دیل" لە گەشتێكی فرۆكەوانی 
خۆی���دا تەنیا س���وودی لەهێ���زی فرۆكەوانی 
ئافرەتان )فرۆك���ەوان و تیمی خزمەتگوزاری( 
وەرگرت، بەرپرس���انانی بااڵی فرۆكەوانی ئەو 
واڵتە لەو هەوڵەی ئەو كۆمپانیایە پێش���وازیان 
كرد، ئەو گەشتە ررۆژی پێنج شەممە لە نێوان 

"ریاز و جیدە " ئەنجامدرا.

- لە شاری میكزوسیتی لە واڵتی مەكسیك، 
بە س���ەدان ئافرەتی چاالكوانی ب���واری مافی 
ئافرەت و مافی مرۆڤ بە مەبەس���تی نارەزایی 
دەربرین بەرامبەر بەو توندوتیژیانەی بەرامبەر 
بە ئافرەتان دەكرێت، رژانە سەشەقام و داوای 
دادپ���ەروەری یاس���ایی و كۆمەاڵیەتیان كرد، 
بەشێك لەئافرەتەكان روخساریان بە نیقابێكی 
رەش داپۆش���یبوو كە هێمای پرس���ەدانان بۆ 
ئافرەته  كوژراوەكان ب���وو، هەروەها خاچێكی 
سووریشان بەدەستەوە بوو كە لێی نووسرابوو، 
دادپەروەری. بە پێی ئامارە فەرمییەكان ٣7٥١ 

ئافرەت لە ساڵی ٢٠٢١ لەو واڵتە كوژراون. 

- فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەمەریكا گەیشتنە 
رێككەوتنێكی مێژووی كە حەقدەستی یاریزانی 
تۆپی پێ���ی میللیەكانی ئافرەت���ان و پیاوان، 
لەو واڵتە بە یەكس���انی داب���ەش بكرێ�ت، ئەو 
رێككەوتنە لە كاتێكدا ئەنجام درا كە لە ساڵی 
٢٠١٩ "مێ���گان راپینۆ" و بەش���ێك لە ئافرەتە 
یاریزانەكانی تۆپی پێ لە واڵتی ئەمەریكا دژی 
نایەكسانی له حەقدەستی یاریزانانی تۆپی پێی 

ئافرەتان و پیاوان سكااڵیان تۆمار كردبوو.

- بارب���ارا راودوارد، نوێن���ەری بەریتانیا لە 
رێكخ���راوی نەتەوە یەكگرت���ووەكان لە بارەی 
رەوشی ئافرەتانی ئەفغانستان وتی، لە ماوەی 
٢٠ س���اڵی راب���ردوو ئافرەتانی ئەفغانس���تان 
دەرفەت���ی كار و خوێن���دن و بریاردانی���ان لە 
ب���ارەی دوارۆژی خۆیان و چاالكی فەرهەنگیان 
هەبووە و ب���ە پێی ئامارەكان لە پێش تالیبان 
نزیكەی ٣میلیۆن و 6٠٠ هەزار كچ لە قوتابخانە 
خویندوویانە و یەك لە سەر چواری ئەندامانی 
پەرلەمان ئافرەت بوون و %٢٠هێزی كاری ئەو 
واڵتە ئاف���رەت بووە، بەاڵم بەداخەوە ئێس���تا 
تاڵیبان دەیەوێت ئەو سەركەوتنانەی ئافرەتان 
لە ناو ببات، بۆیە پێویستە هەڵوەستە لە سەر 

ئەو باروودۆخە بكرێ�ت.
- ئەنجوومەنی نەخۆش���ییەكانی دڵ و دەمار 
لە واڵتی ئەمەریكا دەڵێ  ئافرەتان لە سەرووی 
٤٠ ساڵییەوە تووشی جۆرێك لە نەخۆشی دڵ 
و دەم���ارەكان دەبن بۆیە پێویس���تە ئاگاداری 
تەندرووس���تی خۆی���ان ب���ن و س���ێ  هۆكاربۆ 
تەندروس���تی ئافرەتانی س���ەرووی ٤٠ س���اڵ 
هەیە:)خۆراكی تەندروست، وەرزشی رێكوپێك 

و پشكنینی پزیشكی(. 

هێلین نامە

دهۆك بـه رۆژی نەسرین حەسەن

 زانک����ۆ وەک گەورەتری����ن و بااڵترین ناوەندی زانس����تی و مەعریفی لەکۆمەڵگه  
پێویس����تە ئەوڕۆڵەی خۆی ببینێت کە پێی پێناس����ە دەکرێت ئەویش لەبەرهەم 

هێنانی مەعریفەیە.

کتێبی )گەش����تێک بەناو چیرۆکە ڕاس����تەقینەکاندا (لەنوس����ینی فریش����تە 
س����لێمان، قوتابی بەشی باخچەی س����اوایان لە کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەته  لە 

زانکۆی ڕاپەرین. 
کتێبەک����ە لەچەند چیرۆکێکی ڕاس����تەقینە ژیانی خەڵ����ک پێکهاتوە کەتێدا 
کۆمەڵک خەڵ����ک ئەزموونی ژیانی خۆیان لەمنداڵییەوە تاکو ژیانی ئێس����تایان 

باس کردووە و نوسەریش تۆماری کردوە. 
بایەخ����ی ئ����ەم کتێبە جگە لەوەی ک����ە کتێبخانەی کوردی پ����ێ دەوڵەمەند 
دەبێ، هەوڵدەدات چیرۆکی سەرکەوتنی ژیانی کەسانێکمان پێ ئاشنا بکات کە 
لەوانەی����ە لەگەڵ ژیانی ئێمە یان خوێنەر زۆر جیاواز نەبێت، یان لەگەڵ نەوەی 
ئێستا کەدەی خوێنێتەوە لێک نزیکی هەبێت ئەمەش دەبێتە هاوکارێکی باشبۆ 

سوود لێ وەرگرتن و سەرکەوتن لەژیانی خوێنەردا.

خ���ه اڵت زرار كازم، قوتابی قۆناغی چواره می به ش���ی سیاس���ه ت و 
په یوه ندیی���ه  نێوده وڵه تییه كانی زانكۆی س���ۆرانه  و له گه ڵ خوێندنی 
زانستی خۆی له  بوارێكی تریش���دا ئه زموون بكات ویه كه مین كتێبی 

شیعریی خۆی به  ناونیشانی نۆته ی چاوه ڕوانی باڵوبكاته وه .

له  لێدوانێكیدا بۆ هێلین میدیا گ��وت��ی: ل��ه  س��اڵ��ی ٢٠١٠ی���ه وه  
ده س���ت��م ب��ه  نووسین ك��ردووه  و س���ه ره ت���ا نووسینه كانم ساده  و 
كالسیك بوون و زیاتر گرنگیم به فۆرم رووخساری شی��عر ده دا،به اڵم 
دواتر ش���ێوازی خۆمم گۆڕێ ئه مه ش بوو به  وه رچه رخانێك له  خودی 
خۆمدا، دواتر به وه  گه یش���تم كه  شیعری سه ربه ست زیاتر من به رنیاز 

ده ك��ات وه ك خۆم��ی ڕاسته قینه .
س���ه باره ت به  نۆته ی چاوه ڕوانی، خه اڵت له  درێژه ی قس���ه كانیدا 
ووتی :نۆته ی چاوه روانی، پێكهاتووه  له  ش���یعر وقه س���یده  سه ر به  
بابه ت و ف���ۆرم و ته كنیكی جیاوازن، جیا ل���ه وه ش تێكه ڵه یه كن له  
ش���یعری كالس���یك و مۆدێرن. هه وڵ ده ده م و ده مه وێت له  داهاتوو 
په ره  به  توانای خۆم بده م له  بواری نووس�����ینی ش���یعر و هه نگاوی 

نوێ بۆ پێشه وه  بنێم.

ڕێـژین قاسم محمود

کچە قوتابییەکی زانکۆی راپەرین کتێبێک باڵودەکاتەوە

قــوتابیـیه كـی زانكۆی سۆران 
یه كه مین به رهــه می شیــعری 

خــۆی باڵوده كاته وه


